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dovolte mi touto ces-
tou poděkovat Vám za 
skvělou práci, kterou 
jste v roce 2017 za naši 
nemocnici odvedli. 
Děkuji za profesionál- 
ní a kvalitní péči, kte-
rou jste věnovali paci-
entům nemocnice i je- 
jich nejbližším a děku-
ji také za mezioborovou spolupráci, díky které 
se nám daří uspokojovat potřeby těch, kteří do 
nemocnice přicházejí. V neposlední řadě ne-
mohu při děkování opomenout ani Váš přístup 
při zahájení velké investice, jejíž postupná re-
alizace nás v následujících letech díky našemu 
zřizovateli čeká a povede k modernizaci naší 
nemocnice a Vašich pracovišť.
Máme před sebou posledních pár dnů roku 
2017, které jsou díky vánočním svátkům  
a poslednímu dni roku opravdu výjimečné.  
A přesto, že je zažíváme každý rok, pokaždé jsou 
jiné. Všechny nás potkalo jistě něco smutného, 
ale určitě jsme každý zažili také něco krásného.
Dovolte mi popřát Vám především zdraví,  
o kterém vy sami nejlépe víte, jak důležitou 
hodnotou je, a dokážete více než kdo jiný říct, 
jak zle je, když jej nemáme. Přeji Vám také lás-
ku, klid a pohodu v kruhu Vašich nejbližších. 
Přeji Vám, ať Vás zdraví, štěstí a spokojenost 
provází celým nadcházejícím rokem a ať učiní-
te v roce 2018 jakékoli rozhodnutí, tak ať je to 
rozhodnutí správné.
S úctou Kateřina Kyselá

Vážení  
zaměstnanci, 
milí rodiče!
V rámci projektu 
RODINA, SRDCE 
NAŠÍ NEMOCNI-
CE se nám podaři-
lo získat dotaci na 
vybudování a pro-
voz Dětské skupi-
ny SRDÍČKO pro 

děti zaměstnanců naší nemocnice. 
Do projektu jsme vstupovali s cílem dosa-
žení rovnosti žen a mužů na trhu práce, a to  
i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup. Neméně důležité pro nás bylo sladění 
pracovního a soukromého života. 
Velmi si vážíme práce všech vás zaměstnan-
ců, uvědomujeme si, jak důležité je udržet si 
erudici a sladit vaše náročné povolání s osob-
ním a rodinným životem. Prostřednictvím 

Dětské skupiny SRDÍČKO chceme vytvořit 
vhodnější podmínky pro zaměstnanost ze-
jména žen s dětmi a nabídnout Vám rodičům 
možnost dosáhnout tohoto sladění co nejblí-
že vašeho pracoviště. Naším cílem je pomá-
hat s postupným návratem rodičů do práce.
Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit 
otevření Dětské skupiny SRDÍČKO (dále jen 
DS) pro vaše děti od 1. prosince 2017.
DS SRDÍČKO je zřízena dle zákona č. 247/ 
2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě  
v dětské skupině. Její plán výchovy a péče  
v dětské skupině je zaměřen na formování osob-
nosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.
♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥
Co nabízíme?
Dětská skupina SRDÍČKO je registrována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Naše služby budeme poskytovat v rozsahu 
pravidelné péče o předškolní děti od dvou let 

(dokončení na str. 2)

OTEVÍRÁME SRDÍČKO, 
Dětskou skupinu pro děti zaměstnanců MNO

Vážení zaměstnanci,  
milé kolegyně a kolegové,

Personální změny Nový nemocniční kaplan
•   od 27. 11. 2017 je novou asistentkou ředi-

tele paní Eva Lesáková, DiS.

•   od 1. 12. 2017 je vedením Úseku náměst- 
ka pro techniku a provoz pověřen do 
odvolání pan Ing. Aleš Vícha

Od 1. 10. 2017 působí v MNO nový nemoc-
niční kaplan P. Mgr. Marek Žukowski z Řím-
skokatolické farnosti Ostrava-Mariánské 
Hory, který bude zajišťovat duchovní péči 
našim pacientům, jejich příbuzným a blíz-
kým, ale také personálu naší nemocnice. 
T + 420 731 689 571, E kaplan@mnof.cz.
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(pokračování ze str. 1)
do věku zahájení povinné školní docházky. 
Docházka je vymezena rozsahem nejméně 
šesti hodin denně a péče bude poskytována 
v prostorách Správní budovy, tedy co nejblíž 
vašeho pracoviště. 
DS je zaměřena na výchovu a vzdělávání 
dětí s postavičkou, která stále provází něko-
lik generací, s Krtečkem, kamarádem všech 
zvířátek, který má svým chováním k dětem 
velmi blízko. 
Stejně jako ony se začíná orientovat ve světě 
tím, že jej pozoruje, poznává, zkoumá. Učí 
se spolupracovat s ostatními zvířátky. Pomá-
há jim, když je třeba, a získává si tak dobré 
kamarády. Krtečkovy příhody a pohádky se-
známí děti s přírodou a jejími zákonitostmi, s 
každoročně se opakujícími ději, s důležitostí 
vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Rozvíjí 
duševní procesy dětí a formuje jejich vlast-
nosti. Tato kouzelná postavička pana Zdeňka 
Milera nás bude provázet po celý školní rok. 
Nejen kamarád Krteček, ale i kamarád Slu-
níčko, které zahřeje, potěší a usmívá se na 
celý svět. I na naše děti – naše srdíčka.

Personál DS: 
Bc. Jarmila Žvaková – pedagog – vedoucí 
učitelka
Michaela Nouzovská, DiS. – as. pedagoga – 
dětská a dietní sestra
Mandy Wolf – as. pedagoga – sanitářka

Hlavním záměrem našeho výchovně-
-vzdělávacího programu „Rok s Krt- 
kem“ s prvky alternativního progra-
mu Začít spolu je:
•  důraz na individuální přístup ke každému 

dítěti,
•  vedení dětí k samostatnému rozhodování – 

k volbě a odpovědnosti,
•  rozvíjení schopností, znalostí a dovednos-

tí dětí prostřednictvím plánované činnosti, 
center aktivit a pozorování,

•  důraz na úzkou spolupráci s rodinou při 
společných zábavně-výchovných akcích.

Z doplňujících aktivit bychom rádi 
uskutečnili ty, které budou vybrá-
ny dle preferencí a zájmu rodičů  
a dětí:
•  akce pro děti a jejich rodiče (Uspávání 

broučků, Vánoční zvonkování, Karneval, 
Den rodiny)

•  divadelní představení s divadelní společ-
ností (např. Smíšek, Kaňka, Bonbón)

•  návštěva Divadla Loutek v Ostravě
•  hudební pořady pro děti (Hopsalín, Klauni 

na volné noze)
•  plavání 
•  preventivní programy pro děti (zdravověda, 

hasiči, policie, canisterapie)
•  jóga pro děti
•  propojování generací – muzikohrátky se 

seniory
•  ZOO Ostrava – výukové programy
•  výletníčky za kulturními a technickými pa-

mátkami města Ostrava
•  recyklohraní
•  lyžařská školička

Kde DS SRDÍČKO najdete:
Areál MNO, 1. patro Správní budovy (nad 
pokladnou a podatelnou). 

Provozní doba DS SRDÍČKO:
Pondělí až pátek, leden až prosinec od 05.30 
do 16.30 hodin – jsme flexibilní, po dohodě 
je možné upravit dle požadavků rodičů.
Soboty, neděle a svátky nebude provoz  
zajištěn.

Docházkový systém dětí  
do DS SRDÍČKO:
Je zaveden elektronický docházkový systém, 
který vychází z podmínek projektu. Monito-
rování docházky je realizováno prostřednic-
tvím elektronického čipu, který obdrží každý 
rodič na každé dítě bez ohledu na délku či 
frekvenci návštěv DS SRDÍČKO. Detailně 
budou informování všichni rodiče zapsaných 
dětí. 

Denní režim v DS SRDÍČKO:
Je detailně popsán v Provozním řádu a vy-
chází z věku dětí, jejich biorytmu a potřeb, 
bude respektovat dobu příchodu a odchodu 
dětí, zájmy a potřeby her, zábavy, organizo-
vaných činností i odpočinku. Bude důsled-
ně dbáno o péči o děti a jejich bezpečnost, 
současně však také na ochranu majetku DS 
SRDÍČKO. 

Stravování dětí v DS SRDÍČKO:
Dle dohody s rodiči a jejich závazné objed-
návky stravy (den předem) bude dětem po-
skytována strava, která je vyráběna v MNO 
a do DS bude dodávána ve složení: snídaně, 
dopolední svačina, oběd a odpolední svačina, 
včetně celodenního pitného režimu. Strava 
je připravena s dodržením všech nutričních 
hodnot. Stravování bude kalkulováno indivi-
duálně dle docházky a objednávky dle plat-
ného Ceníku služeb DS.

Kapacita DS SRDÍČKO:
Dle podmínek projektu je kapacita DS nasta-
vena na 12 dětí minimálně po dobu 6 hodin 
v jednom dni. 

ŠKOLKOVNÉ:
Je kalkulováno podle počtu dnů, které u nás 
dítě stráví. Školkovné je nastaveno tak, aby 
nepřesáhlo maximální výši slevy na dani 
rodiče – zaměstnance, přičemž rodič může 
uplatit slevu na dani z příjmu poplatníka 
za rok 2018 ve výši max. 12.200 Kč na jedno 
dítě (nejedná se o odpočet na dítě). Zaměst-
nanci – rodiče si při zápisu dítěte do DS mo-
hou vybrat z možností úhrady školkovného 
platbu měsíční nebo roční, dále platbu přes 
pokladnu nebo bezhotovostně na účet. Za-
městnancům – rodičům nabízíme možnost 
hradit školkovné (za rok 2018) prostřed-
nictvím sociální půjčky od zaměstnavatele, 
která bude splacena/vyúčtována při ročním 
zúčtování daně poplatníka v únoru 2019.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT
každý pracovní den

V případě dotazů či zájmu o umístění dítěte 
nás kontaktujte na email srdicko@mnof.cz 

nebo na T +420 703 490 305.

Těšíme se na Vaše děti  
a spokojenost Vás  

rodičů.
Tým DS SRDÍČKO

OTEVÍRÁME SRDÍČKO, Dětskou skupinu pro děti zaměstnanců MNO

CENÍK ZA SLUŽBY  
V DĚTSKÉ SKUPINĚ SRDÍČKO

Školkovné (měsíční) 1 000,00 Kč 

Školkovné (týdenní) 238,00 Kč 

Školkovné (denní) 43,00 Kč

Stravné (celodenní) 55,00 Kč 

Snídaně 11,00 Kč 

Dopolední svačina 4,00 Kč 

Oběd 25,00 Kč 

Odpolední svačina 15,00 Kč 
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V průběhu veřejné sbírky pořádané na festivalu Beats for Love vybrali jeho návštěvníci 
necelých 11.000 korun na dobročinné účely. Vedení festivalu se rozhodlo částku navýšit 
na symbolických 33.333 korun a tu teď věnovat pacientům Městské nemocnice Ostrava.

Nemocnice za peníze nakoupí zdravotnické 
pomůcky, jako například tlakoměry. Na se-
znamu má ale také předměty, které sice nepo-
máhají přímo s léčbou, ale zpříjemňují trávení 
času pacientů v nemocničním prostředí. Tedy 
kupříkladu nové televize do pokojů či USB 
disky určené pro vzdělávací programy.
„Finance věnujeme Kardiologickému od- 
dělení, protože ústředním motivem našeho 
festivalu je stejné jako jejich – srdce. Jsme 
rádi, že alespoň trošku pomůžeme tamějším 
pacientům přečkat čas v nemocnici ve větší 
pohodě,“ vysvětluje Kamil Rudolf, ředitel fes-

tivalu Beats for Love. 
Na Kardiologickém 
oddělení je v součas-
né chvíli 69 dospě-
lých pacientů, kteří 
se zde léčí zejména  
s akutním koronárním 
syndromem, porucha-
mi rytmu a hyperten-
zí. „Děkujeme všem 
dárců, kteří se v rámci 
festivalu nejen dobře 
pobavili, ale mysleli 
i na druhé, velké po-
děkování patří i orga-
nizátorům. Vážíme si 
toho, že budeme moci 

finanční prostředky použít ke zvýšení péče  
o naše pacienty,“ doplňuje primář oddělení 
Radim Kryza.
Festival Beats for Love se dlouhodobě sou-
střeďuje na charitativní aktivity. Vloni jeho 
pořadatelé zorganizovali sbírku pro vážně ne-
mocnou holčičku, které pak zakoupili speciál-
ní komunikační pomůcku v hodnotě necelých 
100.000 korun. Organizátoři festivalu také da-
rovali krev, uklízeli v zahradách seniorských 
domů, uspořádali vánoční nadílku dětem v ne-
mocnici a učili studenty na Wichterlově gym-
náziu DJ umění.  (red)

Beats for Love v předvánočním čase opět  
pomáhá. Výtěžek veřejné sbírky putuje  
pacientům do nemocnice

Helena Holaňová nastoupila do funkce 
vrchní laborantky oddělení Klinická bio-
chemie 15. ledna 1993 a své působení za-
končila 31. srpna 2017. Působila tedy v této 
funkci těžko uvěřitelných 24 let a sedm  
měsíců. 
Jedním z jejích hlavních rysů je neuvěři-
telná pracovitost a nebývalé organizační 
schopnosti. Problémy, a že jich za těch 
mnoho let bylo obrovské množství, ať už 
přístrojové, personální, stavební nebo jiné, 
řešila vždy s největším nasazením, aby se 
výsledky biochemických vyšetření dostaly 
ordinujícím lékařům včas, ať se v laborato-
ři dělo cokoli. 
Celý život byla zvyklá se průběžně vzdě-
lávat a doplňovat si vědomosti a doved-
nosti. Ty si ale nenechávala pro sebe, ale 
předávala je všem ostatním pracovníkům 
laboratoře, zejména těm nejmladším, nově 
příchozím.
Byli jsme její laboratorní rodinou, do její 
kanceláře měl přístup kdokoli a kdykoli, 
beze strachu a nervozity mohl řešit problé-
my pracovní a nezřídka i osobní.    
Chtěli bychom touto cestou „naší Helen-
ce“ poděkovat upřímně a z  celého srdce 
za všechno, co pro nás udělala, co pro nás 
vybojovala, za všechnu kolegialitu a za 
všechny ztracené nervy.
Jsme rádi, že s námi stále zůstává, že si  
i nadále můžeme užívat její laskavosti, zna-
lostí a zkušeností, věčně optimistické nála-
dy a brilantního humoru. 
Přejeme Ti hodně pevného zdraví, spoko-
jenosti a co nejvíce času stráveného na Tvé 
milované zahrádce.
Ještě jednou za všechno velké poděkování.

Tvůj kolektiv OKB

Poděkování 
Heleně Holaňové

Pátý prosincový podvečer je obvykle spo-
jen s mikulášskou nadílkou. V letošním 
roce bylo smíšené auditorium lékařů a ses-
ter Městské nemocnice Ostrava obdarováno 
„odbornou nadílkou“, kterou doručil, respek-
tive přednesl pan profesor George Grunber-
ger M.D., FACP, FACE, při své mimořádné 
návštěvě našeho města, když přijal pozvání 
vedoucí lékařky Diabetologického centra 
MNO MUDr. Jitky Homolové.
Pan profesor je předním světovým odborníkem 
v oboru interní medicíny a diabetologie, je před-
sedou Grunbergerova diabetologického institu-
tu, profesorem interní medicíny na univerzitách 
Wayne a Oakland ve Spojených státech americ-
kých, je hostujícím profesorem na Karlově uni-
verzitě a je také bývalým prezidentem Americké 
asociace klinických endokrinologů.
Během své prezentace seznámil profesor 
Grunberger posluchače velmi poutavým způ-
sobem s aktuálními trendy a novinkami v obo-
rech vnitřního lékařství, výživy, metabolismu a 
diabetologie. Zvlášť zajímavý byl jeho celostní 
pohled na léčbu diabetu. Kladl důraz zejmé-
na na aktivní spolupráci pacienta při terapii, 
edukaci a jeho disciplinovanost v dodržování 
dohodnutých postupů. Jeho doporučení vychá-
zejí z celoživotní zkušenosti a jsou podložena 
sebranými a pečlivě setříděnými daty a fakty. 

V průběhu besedy měl odborný personál ne-
mocnice příležitost položit panu profesorovi 
své dotazy „na cokoliv“. Přes náročný program 
jsme obdivovali jeho vitalitu a energii.
Věřím, že prezentace i setkání s panem pro-
fesorem bylo nejen motivací pro všechny 
zúčastněné v jejich další práci, ale že mi-
kulášský odborný seminář byl také jedním 
z příkladů, že zaměstnanci Městské nemoc-
nice Ostrava nejen sledují trendy součas-
né diabetologie, ale že udržující kontakty 
s předními světovými odborníky a poskytují 
tak záruku, že zdravotní péče v oblastech 
diabetologie, výživy a metabolismu je zajiš-
ťována rovněž na světové úrovni.

MUDr. Jitka Homolová
vedoucí lékařka diabetologického centra MNO

„Odborná mikulášská nadílka“ –  
beseda s profesorem Grunbergerem
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Tisková konference náměstka primátora
V pondělí 2. října se v budově ostravského 
magistrátu uskutečnila tisková konference 
náměstka ostravského primátora pro zdravot-
nictví Michala Mariánka. Novinářům byly 
prezentovány aktuální informace o Městské 
nemocnici Ostrava. 
O čerpání finančních prostředků ze speciál-
ního fondu pro nemocnici, který zřídilo měs-
to Ostrava, mluvil ředitel MNO Petr Uhlig. 
„Podle pravidel fondu určitě počítáme se 
100 miliony korun, které do fondu vložíme 
při tvorbě rozpočtu na příští rok. Troufnu 
si odhadnout, že dalších 100 milionů ko-
run do fondu pro příští rok přidáme, i když 
v podmínkách je stanovena jen půlka z cel-
kových  200 milionů korun, které do fondu 

přibudou pro rok 2018,“ uvedl náměstek  
Mariánek.
Novinářům byla představena přeměna ne-
vyhovujícího objektu nemocniční chirurgie, 
který čeká rozsáhlá přestavba. Podle ředitele 
nemocnice Petra Uhliga právě chirurgický pa-
vilon E nutně potřebuje modernizaci. „Hlavní 
problém je ten, že tam pacienti nemají své so-
ciální zařízení, leží po třech a po čtyřech na 
jednom pokoji. Sociální zařízení jsou společná 
na chodbě pro 20 až 30 pacientů, což je hod-
ně nevyhovující stav v dnešní době. Nemáme 
nadstandardní pokoje,“ řekl Uhlig.
Jako první primář Městské nemocnice před-
stavil své oddělení médiím MUDr. Rosti-
slav Kuldan. Urologie, to je 21 standardních  

a 4 pooperační lůžka, 2 nadstandardní pokoje 
a 2 ambulance, dále 2 operační sály a 1 am-
bulantní zákrokový sál. Všechny prostory od-
dělení prošly modernizací před dvěma roky. 
Zároveň média informoval o prvenství České 
republiky v počtu výskytu zhoubných nádorů 
ledvin na světě. Moravskoslezský kraj je po-
tom ve výskytu těchto typů onemocnění na 
druhém místě po Plzeňském kraji. Konstato-
val, že společně s vysokým výskytem nádorů 
prostaty vyžadují tato onemocnění komplex-
ní diagnostiku a operační léčbu.
Do roku 2030 by se v nemocnici mohlo pro-
investovat až kolem dvou miliard korun. 

Mgr. Andrea Vojkovská
tisková mluvčí

Z rozpočtu města byly v předchozích měsí-
cích rekonstruovány nemocniční prostory pro 
potřeby oddělení Všeobecného praktického 
lékařství, pro Odbor informačních a komuni-
kačních technologií a rehabilitační bazén. 

Původní kancelářské prostory ve třetím nad-
zemním podlaží budovy Lékařské pohotovost-
ní služby byly stavebně upraveny pro potřeby 
zdravotnických služeb. Proměněny byly na tři 
pracoviště všeobecného lékařství. Upraveno 
bylo celkem 338 m2 plochy za 3,7 mil. Kč bez 
DPH. Sloužit pacientům začalo 12 září.
„K těmto změnám nás vedl především stav do-
sud využívaných prostor. Svému účelu nevy-
hovovaly stavebně ani morálně. Scházel výtah  
i bezbariérový přístup. Modernizací a promě-
nou prostor přinášíme pacientům vyšší komfort 
poskytovaných služeb a také zaměstnancům 
lepší podmínky pro práci,“ řekl ředitel MNO 
Petr Uhlig.

V jihozápadní polovině objektu je umístěno 
jedno pracoviště všeobecného lékařství – or-
dinace a sesterna. Patří k ní ještě vyšetřovna 
s EKG a pracovna vrchní sestry. V severový-
chodní polovině objektu jsou umístěny dvě or-
dinace se sesternami, čekárna, denní místnost 
zaměstnanců a malý sklad. Sociální zázemí 
pro pacienty a zdravotnický personál je umís-
těno na hlavní chodbě u výtahu.
Od března do června byly rekonstruovány pro-
story ve třetím nadzemním podlaží v objektu 
Hospodářské budovy v nemocnici. Dřívější ar-
chív a odborová knihovna nově slouží Odboru 
informatiky. Objekt, který byl postaven na za-
čátku 80. let minulého století, dostal v roce 2015 
nová okna, zateplenou fasádu a střechu. Zre-
konstruován byl prostor o velikosti cca 285 m2.  
Kromě sedmi kanceláří se v prostorách bu-
dovy nachází také učebna, sklad elektro ma-
teriálu, nika pro čajovou kuchyňku a sociální 
zařízení. Rekonstrukce stála 3 173 000 korun 
bez DPH.
„Ve fondu pro nemocnici jsou stovky milio-
nů korun, které postupně změní Městskou 
nemocnici v moderní instituci evropského for-
mátu. V tomto případě se jedná sice o proměnu 
malé části areálu, zefektivnila ale práci IT spe-
cialistů a nabízí větší komfort pacientům prak-
tických lékařů. Tím ale změny teprve startují. 
Aktuálně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na 
stavební úpravy pavilonů H1 a H2, ve kterých 
najde po modernizaci své útočiště oddělení 
Následné intenzivní péče. Do další fáze se na-
víc dostala studie proveditelnosti centrálních 
operačních sálů,“ řekl námětek primátora pro 
zdravotnictví Michal Mariánek.
Rehabilitační bazén, který je součástí třípod-
lažního pavilonu F, prošel tříměsíční rekon-
strukcí. Jeho modernizace stála 5,953 milionů 
korun. Bazén, který slouží pacientům rehabi-
litační a fyzikální medicíny a v odpoledních 
hodinách veřejnosti, byl otevřen ve středu  
1. listopadu.
Oprava byla zahájena o prázdninách, v pondě-
lí 10. července. Bazén, který byl v havarijním 
stavu a zatékal, má velkost 11,67 x 4,69 metrů, 
jeho hloubka se pohybuje od 120 do 150 cen-
timetrů. Nově je vybaven nerez vložkou s pře-
livovým žlábkem a jsou v něm umístěny čtyři 
masážní trysky. Teplota vody se pohybuje od 
29 do 31 stupňů Celsia.

„Původní rehabilitační bazén sloužil veřejnosti 
od roku 1998 a po téměř 20 letech provozu už 
potřeboval modernizaci. Především technické 
zázemí v suterénu bylo ve špatném stavu. Jeho 
novou podobu pozitivně přijal již personál  
a věřím, že jeho současný vzhled kladně ohod-
notí také pacienti a zájemci, kteří ho využívají 
v odpoledních hodinách. Ať už v rámci plavá-
ní rodičů s dětmi anebo například nemocnič-
ního předporodního kurzu,“ řekl ředitel MNO 
Petr Uhlig.
V rámci modernizace byla instalována nová 
bazénová technologie, vyměněna svítidla, ob-
klady, dlažba, nahrazena byla také stará okna 
a dveře. Odstraněna a vyměněna byla stávají-
cí keramická dlažba a obklady ve sprchovém 
koutu i kolem celého obvodu bazénu. Demon-
továny byly staré radiátory a nahradily je nové 
s termostatickými ventily. Bazénová hala zís-
kala novou výmalbu.
„Postupnými kroky měníme Městskou nemoc-
nici v moderní instituci evropského formátu. 
Další viditelné změny jsou připraveny na příští 
rok,“ řekl námětek primátora pro zdravotnictví 
Michal Mariánek.

(red)

Modernizované prostory a rehabilitační bazén v Městské nemocnici Ostrava

rehabilitační bazén

pracovna IT

Všeobecné praktické lékařství
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Pod záštitou náměstka primátora, pana Mgr. 
Michala Mariánka, proběhlo 30. listopadu  
v OC Forum Nová Karolina slavnostní setká-
ní klientů a zaměstnanců sociálních služeb, 
které byly zapojeny do tohoto mimořádného 
projektu. 
K prezentování letošního projektu byla vy-
brána výstava v OC Forum Nová Karolina 
v termínu 30. 11.–15. 12 2017. Vystavené 
exponáty dokumentují průběh celoročního 
projektu a jsou připomenutím důležitosti 
vzpomínek a vzpomínání, zejména v péči  
o seniory.

Reminiscenční terapie je již tři roky nedílnou 
součástí péče poskytované klientům DSS. 
Pro naše zaměstnance je důležitá především 
vlastní práce se vzpomínkami klientů (remi-
niscenční terapie) a vzájemně obohacující  
a slavnostní setkání organizované zřizovate-
lem vnímáme jako poděkování za naši celo-
roční práci, aktivní přístup a vynaložený čas  
a práci ,,navíc“, ke kterému se ráda a s úctou  
k práci zaměstnanců Domu sociálních služeb 
a ke vzpomínkám našich klientů připojuji.

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.
vedoucí DSS

Uživatelé Domu sociálních služeb se zúčastnili  
Reminiscenčního projektu 2017 Prostři pro tři…

Město Ostrava poskytlo Městské nemocnici 
36,5 milionu korun na nákup nových lékař-
ských přístrojů. Dochází tak k obnově pří-
strojů, které jsou v provozu někdy až 12 let, 
operační mikroskop na sále oftalmologie byl 
využíván dokonce 22 let. Nové technologie 
umožní poskytovat pacientům lepší péči.
„Městská nemocnice Ostrava disponuje lé-
kařskými přístroji v hodnotě jedné miliardy 
korun. Ideální by bylo, kdyby se ročně pou-
žilo 100 milionů korun na jejich obnovu, což 
se v minulosti nedělo,“ uvedl náměstek pri-
mátora Michal Mariánek. Nemocnice letos 
vyčlenila ze svých prostředků na obnovu lé-
kařských přístrojů 55 milionů korun. Město 
přidalo z fondu, který zřídilo právě pro tuto 
nemocnici, dalších 36 milionů korun. „Cel-
kovou částkou 91,5 milionu se přibližujeme 
ke sto milionům a chceme se držet této hra-
nice i do budoucna, aby mohly být lékařské 
přístroje postupně obnovovány,“ dodal Mi-
chal Mariánek.
Nemocnice za částku od města ve výši 36,5 
milionu pořídí monitory životních funkcí na 
oddělení kardiologie a dětského lékařství, 
operační mikroskopy pro neurochirurgii  
a urologii a rentgenové přístroje pro neurochi-
rurgii, urologii a dětské lékařství. Nejdražším 
přístrojem bude neurochirurgický operační 
mikroskop v hodnotě 12,5 milionu korun, 
který nahradí stávající požívaný od roku 

2008. Nový přístroj umožní lepší vizualizaci 
tkání a tím usnadní kontrolu odběru opero-
vaného tumoru i z hůř přístupných míst. Pro 
pacienta bude operační zákrok bezpečnější  
a minimalizují se tím pooperační komplikace.

Zdroj MMO

Nemocnice obnoví přístrojové vybavení
LDN – Radvanice 
Zrovna odcházím ze zdejší LDN st. A domů 
do domácího ošetřování. Cítím morální po-
třebu poděkovat zdejšímu kolektivu sestřiček 
za pečlivou a trpělivou péči, kterou mi proje-
vovali po celou dobu mé nemoci, a tato jejich 
obětavá péče nakonec vyústila v mé uzdravení, 
díky jemuž opět mohu užívat domácí, sváteční 
atmosféry a poté se navrátit k normálnímu ži-
votu. Díky péči sestřiček a lékařů zdejšího za-
řízení je mi toto znovu umožněno, v což jsem 
již ani nedoufal! Tímto všem vyjadřuji svou 
velkou vděčnost a obrovské díky!!

Aleš Z.
• • •

Oftalmologie 
Chtěl bych poděkovat očním oddělení Vaší 
Městské nemocnice Fifejdy za super lidský, 
ale také odborný přístup k pacientům. Vždy 
pozitivní lékaři a sestry, úsměv na tváři, vše 
vyřešeno skvěle a rychle – na operačním sále, 
ale i při následné i dílčí kontrole.
  Petr V.

• • •
Rehabilitace
Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně,
v období od 30. 10. 2017 do 12. 11. 2017 jsem 
byla hospitalizovaná na rehabilitačním oddě-
lení. Důvod: rehabilitace po operaci – TEP.  
24. 10. 2017.
Dovoluji si písemně vyjádřit velké poděkování 
všem pracovníkům rehabilitačního oddělení, 
který vede paní primářka MUDr. Jana Vlčko-
vá, Ph.D., Mgr. Drahomíra Fleischerová, ve-
doucí rehabilitace a staniční sestra Ivana Dit-
trichová. Dovolím si zvlášť poděkovat MUDr. 
Věře Peterkové, která byla mou ošetřující lé-
kařkou a věnovala mi velkou pozornost a péči. 
Dále nesmírně děkuji fyzioterapeutce Janě 
Kolaříkové za její velikou trpělivost, empatii, 
profesionalitu. Rovněž děkuji ergoterapeutce 
Martině Korduliakové za její péči, edukaci. 
Byla jsem s lékařskou i ošetřovatelskou péčí 
velmi spokojená. Mimo jiné velmi kladně 
hodnotím empatický přístup, komunikaci  
a edukaci všech pracovníků, kteří mi poskytli 
lékařskou a ošetřovatelskou péči na rehabili-
tačním oddělení MNO. 
Všichni mi pomohli jak po stránce fyzické, tak 
po stránce psychické. 

Šárka K.
• • •

Natáčení ČT
Vážená paní Branná,
za pořad Rozsudek, seriál kriminálních případů 
podle skutečných rozsudků, bychom Vám moc 
rádi poděkovali za umožnění natáčení v Měst-
ské nemocnici Ostrava. Děkuji za vstřícnost  
a profesionalitu vašich lidí. Nemocnici zároveň 
poděkujeme v závěrečných titulcích konkrét-
ního dílu. Pořad se bude vysílat v roce 2018,  
o datu vysílání Vás budeme informovat. Cel-
kem připravujeme 16 dílů seriálu, natáčíme až 
do dubna 2018 a moc rádi bychom vašich slu-
žeb opět využili, pokud to bude možné.
Děkuji a budeme se těšit na další spolupráci.

Linda Bendová
Česká televize Ostrava

PODĚKOVÁNÍ
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V čase předvánočním, 6. prosince 2017, 
uspořádalo oddělení Patologie Tradič-
ní bioptický patologický seminář. Po 
loňském přerušení řady, které bylo způ-
sobeno tím, že jsme spoluorganizovali  
23. sjezd českých a slovenských patologů, 
se tak konal tento seminář na půdě naší 
nemocnice již po pětadvacáté.
Setkání, které bylo věnováno praktic-
kým otázkám současné patologie, zahájil 
hlavní host doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, 
Ph.D., z Bioptické laboratoře s.r.o., Plzeň 
svou přednáškou Low-grade adenoskva-
mózní karcinom prsu s high-grade trans-
formací a sebaceózní diferenciací. Jeho 
druhé sdělení se týkalo změn v diagnosti-
ce nádorů měkkých tkání. Přednáška byla 
nazvána Co nového v Ewing-like family? 
Translokačně definované sarkomy kostí  
a měkkých tkání s CIC, resp. BCOR re-
aranží a jednoznačně definovala směr, 
kudy se patologie a diagnostika tumorů 
bude ubírat v následujících letech. V dal-
ší odborné části bylo odprezentováno  
14 velmi zajímavých kazuistik, z nichž 
pět přednesli lékaři našeho oddělení. 
V letošním roce náš seminář absolvovalo 
na 60 účastníku z celé České republiky  
a Slovenska. Ti nezúčastnění měli mož-
nost seznámit se s prezentovanými přípa-
dy prostřednictvím virtuálních slidů, kte-
ré byly a jsou ke zhlédnutí na webových 
stránkách našeho oddělení. 
Z ohlasů přítomných po ukončení seminá-
ře můžeme říci, že i letošní ročník seminá-
ře si zachoval vysokou odbornou úroveň.
Za vynikající reprezentaci našeho odděle-
ní chci poděkovat všem přednášejícím lé-
kařům. Velké poděkování patří také všem 
zaměstnancům oddělení, kteří se podíleli 
na organizačním zabezpečení akce. Děku-
jeme také sponzorům, kteří celý seminář 
finančně zaštítili. 

prim. MUDr. Zuzana Gattnarová

Tradiční  
předvánoční  
patologický  
seminář v Městské 
nemocnici Ostrava 
se koná již  
čtvrtstoletí

První prosincový pátek proběhl na oddělení 
Gynekologie a porodnictví již 6. ročník Zimní 
konference porodních asistentek a sester. Kon-
ference byla obsazena do posledního místa. 
Jsme velmi rádi, že je velký zájem ze strany 
okolních porodnic a odborných gynekologic-
kých ambulancí o naše akce i v době, kdy již 
nerozdáváme kredity. 
Na konferenci zazněly přednášky z úst pana 

primáře MUDr. Ožany, MUDr. Fouska, 
MUDr. Kubinové a MUDr. Stromské. Také 
naše porodní asistentky si připravily zajíma-
vá a velmi hezká sdělení. Vše doplnila firma 
Medela. Konečnou tečku zajistila vizážistka, 
prodejce kosmetiky a bižuterie a příjemná 
předvánoční atmosféra.

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra

Zimní konference porodních  
asistentek a sester

V pátek 10. listopadu v rámci urologické pre-
vence zdravotníci oddělení Urologie vyšetřovali 
ledviny, močový měchýř, varlata a prostatu. Tato 
akce se v Městské nemocnici konala poprvé  
a zúčastnila se jí rovná padesátka pacientů. Vy-
šetřováni byli nejen muži, ale i ženy. V odpoled-
ních hodinách přišel preventivní akci podpořit  
a nechal se zkontrolovat i ředitel nemocnice  
Petr Uhlig.
Jak potvrdil zakladatel nadace Pavel Novotný, 
probíhají urologická onkologická onemocnění 
často velice skrytě a pacient nemá šanci toto 
onemocnění v raných fázích odhalit. Diagnos-
tika v časném stádiu této nemoci je jedním  
z hlavních předpokladů k jejímu vyléčení. 
„Právě proto vidíme nutnost preventivních 
prohlídek, díky nim můžeme onemocnění od-
halit včas,“ doplňuje primář oddělení Urologie  
a jeden z vyšetřujících lékařů Rostislav Kuldan. 
Rakovina prostaty tvoří 16 procent všech nádo-
rových onemocnění a je nejčastějším zhoubným 
nádorem mužů. Ročně onemocní téměř 7 tisíc 
mužů, což je třikrát více než před 20 lety. 
„Musím z tohoto místa vyseknout velkou po-
klonu vrchní sestře Šárce Ličkové a její staniční 
kolegyni Marcele Zberovské a také panu primá-
ři Rostislavu Kuldanovi a jeho zástupci Peteru 
Dančíkovi. Přestože jsme byli v této nemocnici 
poprvé, nebyli jsme zde určitě naposled. A pro-
tože byla během celého dne na této akci pozi-
tivní nálada, byli jsme asi po zásluze odměněni, 
jelikož nikomu z vyšetřovaných nebylo diagnos-
tikováno zhoubné onemocnění. Na druhou stra-

nu byly u několika pacientů odhaleny ledvinové 
kameny a také nezhoubné onemocnění prostaty. 
Někteří pacienti nám poděkovali, dokonce bylo 
mezi nimi i hodně mladých pacientů, kteří se 
živě zajímali o činnost a práci našeho fondu,“ 
dodal na závěr Pavel Novotný. 

Statistika vyšetřených:
37 mužů, nejstarší 78 let, nejmladší 26 let, věko-
vý průměr 53 let 
vyšetřovala se varlata, ledviny, močový měchýř 
a prostata (od 50 let, v případě pozitivní rodinné 
anamnézy od 40 let)

13 žen, nejstarší 79 let, nejmladší 42 let, věkový 
průměr 58 let
vyšetřovaly se ledviny, močový měchýř

Bc. Lucie Branná

Městská nemocnice Ostrava se ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného zapojila do 
Dne urologické prevence. Vyšetřeno bylo celkem 50 zájemců, z toho 37 mužů.

Den urologické prevence
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V rámci dalších kroků pro zkvalitnění péče  
o stomické pacienty začal od 26. 9. 2017, kdy 
proběhlo první setkání, fungovat multidisicp-
linární tým. 
Cílem prvního setkání bylo systémově na-
stavit standard péče o stomické pacienty, 
definovat pravidla komunikace při zajištění 
kvalitní péče o tyto pacienty již v době před 
plánovaným zákrokem, zajištění dostupnosti 
pomůcek nejen po dobu hospitalizace, zá-
roveň byla řešena problematika návaznosti 
péče mezi jednotlivými odděleními v rámci 
akutní a dlouhodobé péče včetně následné 
péče ambulantní. 
Součástí týmu jsou zástupci klinických lůž-
kových oddělení, odborníci z oblasti nutriční 
péče, rehabilitace, sociální oblasti, lékáren-
ství, lékař chirurgie a psycholog. Celý tým 
funguje pod vedením naší stomasestry a edu- 
kační specialistky Mgr. Naděždy Kubíkové, 

která zajišťuje pře-
devším ambulantní 
péči ve Stomické 
ambulanci a kon-
zultace v rámci pé- 
če o stomické paci-
enty chirurgického 
oddělení, případně 
celé MNO.
Pro konzultace a po- 
moc zajištění péče 
hospitalizovaných 
stomických pacien-
tů působí v MNO 
také Bc. Radmila 
Herrmannová z chi-
rurgické ambulance.
Setkání budou probíhat pravidelně a budou 
zde řešeny aktuální problémy systémového 
zajištění péče o stomiky v MNO s cílem stá-

lého zvyšování standardu kvality péče o tyto 
pacienty.

Mgr. Kamila Majkusová
Referát ošetřovatelské péče

Ve dnech 11. a 12. 11. 2017 proběhl VI. roč- 
ník Podzimního setkání gynekologů na Se-
petné v Ostravici, odborná konference, kte-

rou pořádá a zajišťuje porodnicko-gynekolo-
gické oddělení Městské nemocnice Ostrava. 
Letošní ročník znamenal dosavadní vrchol 
této akce. Vysokou odbornou úroveň garan-
tovali jak přednášející hosté konference (doc. 
J. Feyereisl, prof. M. Procházka, prof. M. 
Lubušký, doc. M. Kacerovský, doc. L. Ja-
náčková, as. R. Vlk, doc. O. Šimetka, doc. T. 
Fait a další), tak naši lékaři. Konference uká-
zala vysokou úroveň péče na našem oddělení  
a vysoké teoretické znalosti našich doktorů, 
což dokumentovala přednesená sdělení v po-
čtu osm a široká odborná diskuse. 
Kromě hostů registrací prošlo 156 účastníků, 
což činí z konference největší odbornou akci 
gynekologů a porodníků v Moravskoslez-
ském kraji. Nadšené ohlasy účastníků (dobře 
se to poslouchalo) chválící odbornou a spo-

lečenskou úroveň byly příjemnou odměnou 
pro organizátory a celý tým oddělení. Nutno 
podotknout, že kapacita kongresového sálu  
a ubytování byla naplněna a mnoho zájemců 
nebylo možno registrovat.
Toto vše je pro nás zavazující pro další roč-
níky. Závěrem bych rád poděkoval celému 
týmu porodnicko-gynekologického oddělení 
za perfektní reprezentaci nemocnice a také 
bych rád poděkoval vedení nemocnice za 
podporu při organizaci akce. Závěrem nelze 
nezmínit, že celá konference by nebyla usku-
tečnitelná bez pomoci sponzorů v čele se spo-
lečností EuroFertil CZ a.s.

primář MUDr. Marek Ožana
za oddělení Gynekologie a porodnictví 

MNO

První setkání multidisciplinárního týmu pro kvalitnější péči o stomické pacienty

VI. Podzimní setkání gynekologů

Na Magistrátu města Ostravy se pořádal již 
6. ročník sbírky potravinové pomoci. Dosud 
sbírku pořádali pouze zaměstnanci magistrá-
tu. V letošním roce se sbírka rozšířila o další 
účastníky – úřady městských obvodů a některé 
z příspěvkových organizací statutárního města 
Ostravy. 
Celkem se vybralo 948 kg trvanlivých potra-
vin, z toho na magistrátu 252 kg především 

rýže, mouky, luštěnin, cukru, dětské výživy či 
konzervovaných potravin. Výtěžek sbírky byl 
předán Potravinové bance v Ostravě, z. s., kte-
rá následně zajišťuje přerozdělování potravin 
potřebným neziskovým organizacím. 
Sbírka proběhla v rámci Mezinárodního dne 
za vymýcení chudoby v průběhu týdne od 
16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 za účasti úřa-
dů městských obvodů Hošťálkovice, Krásné 

Pole, Lhotka, Nová Bělá, Poruba, Radvanice 
a Bartovice, Svinov. Přidali se i zaměstnanci 
Městské nemocnice Ostrava, kteří věnovali 
62,3 kg potravin v hodnotě cca 3.209 Kč, a za-
městnanci domovů pro seniory (Domov Čuj-
kovova, Domov Magnolie, Domov Sluníčko). 
Příští rok plánují zaměstnanci magistrátu ve 
spolupráci pokračovat. 

Zdroj MMO

Sbírka potravin byla úspěšná, přidali jsme se také
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Pohádkové dopoledne plné dárků si ve čtvr-
tek 23. listopadu užily hospitalizované děti 
v Městské nemocnici Ostrava. Navštívit 
je, potěšit a předat dárky přišla prezidentka 
občanského sdružení Kiwanis Klub Ostrava 
paní Eva Pastušková spolu s hudebníkem, 
textařem, moderátorem a producentem Pe-
trem Šiškou.
„Tento den je pro nás moc významný, naše 
Kiwanis panenka zrovna dnes slaví své sedm-
nácté narozeniny a již patnáct let se setkáváme 
společně zde na dětském oddělení vaší ne-
mocnice,“ prozradila paní Patušková. Dětem 
udělala radost jak látková Kiwanis panenka, 
kterou si podle své fantazie vymalovaly, tak 
pestrobarevní klauni, které vytvořily odsou-
zené v ženské věznici Opava. Radost přinesl  
i „živý“ klaun a jeho balónkové umění. 
Nádherným překvapením pro všechny malé 
pacienty, jejich rodiče ale i personál a vedení 
nemocnice byla vlastnoručně podepsaná dět-
ská knížka z pera Petra Šišky a Dušana Ra-

poše „Když draka bolí hlava“, podle které by 
v příštím roce měla vzniknout i stejnojmenná 
výpravná filmová československá pohádka 
plná dobrodružství a líbivých melodií.

Děkujeme zástupcům sdružení Kiwanis za je-
jich návštěvu, dárky a Kiwanis panence pře-
jeme stále mnoho ochotných lidí kolem sebe.

Bc. Lucie Branná 

Pohádkové dopoledne s Kiwanis panenkou, klaunem a Petrem Šiškou

Rádi bychom poděkovali za spoluprá-
ci paní Karin Bělasové, paní Lucii Maali  
a jejím spolupracovníkům z Projektu ,,Po-
mozte nám vrátit úsměv dětem“. Myšlen-
kou Projektu je věnovat svůj čas a energii 
dětem a seniorům. 
Od června 2017 zajišťuje paní Bělasová  
a paní Lucie Maali se svými kolegy návště-
vy do zdravotnických zařízení. Dochází za 
dětmi a za seniory – také za pacienty Ge-
riatrie v MNO a od října také za klienty 
Domu sociálních služeb při MNO.  
Přátelé a spolupracovníci paní Bělasové  
a paní Maali pořádali 7. října 2017 dobro-
činný koncert na podporu geriatrie a onko-
logie, s mnoha hosty, s mnoha známými 
osobnostmi.
Jedním z mnoha spolupracovníků – dobro-
volníků v Projektu je paní Zdenka Koldo-
vá, která se již 15 let věnuje canisterapii. 
Rozdávání radosti formou malých dárečků  
a osobních setkání či vystoupení je díky této 
neobyčejné ženě obohaceno také o kontakt  
s  vycvičenými pejsky pro canisterapii. 
31. října 2017 jsme se osobně s našimi kli-
enty v DSS přesvědčili o tom, že rozdává-
ní radosti, úsměvů a dobré nálady je to, co 
aktéři Projektu opravdu umí. Z vystoupení, 
které si pro naše klienty paní Koldová se 
svými spolupracovníky připravila, jsme se 
těšili všichni. Klienti, ale také zaměstnanci 
neskrývali radost a dojetí.

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.
vedoucí Domu sociálních služeb 

Poděkování  
za spolupráci s DSS Dyspraxie

Na konci září se v Dětském rehabilitačním sta-
cionáři setkali odborníci z řad fyzioterapeutů, 
ergoterapeutů a logopedů v rámci workshopu 
Dyspraxie.
Tento kurz byl veden řeckými lektorkami – er-
goterapeutkou Fotini Zografou – NDT Senior 
Tutor a fyzioterapeutkou Delfini Papazoglu.
V poslední době přibývá dětí s obtížemi v ob-
lasti motoriky, pozornosti, obratnosti, vnímá-
ní vlastního těla, na což se nabalují výchovné 
potíže a problémy s učením. V souvislosti 
s rozvojem a dostupností technologií se tak-
též formuje generace dětí s oslabenou řečovou  
a komunikační složkou, což se následně projeví 
také v sociální oblasti. A právě této problemati-
ce byl věnován tento workshop. 
Dyspraxie je specifická vývojová porucha mo-
torických funkcí u dítěte s inteligencí průměr-
nou a vyšší. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl 
mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má 
obtíže při osvojování komplexních pohybo-
vých dovedností. Workshop se zaměřil na roz-
poznání, diagnostiku a následnou terapii dětí 
s těmito obtížemi.
Poslední den byl věnován testu MABC 2, kte-
rý je určen pro potvrzení diagnózy dyspraxie  
u dětí ve věku od 3 do 16 let. 
Děkujeme tímto DRS při MNO za poskyt-
nuté zázemí a ČADBT za organizaci i štěd-
rou finanční podporu. Jsme rádi, že se tohoto 
workshopu zúčastnilo i pět odborníků z Dět-
ského rehabilitačního stacionáře. Díky tomu 
máme v budoucnu větší potenciál těmto dětem 
v rámci terapie pomoci při zvládání každoden-
ních činností, které nám, kteří nemáme podob-
né obtíže, připadají tak jednoduché a banální.

Radka Kratochvílová
Prechtl

Ve dnech 17.–20. 10. 2017 proběhl v Ostravě  
3. kurz GMA – Vyšetření General Movements 
dle prof. Prechtla. Tento kurz byl veden Dr. 
Christou Einspieler, profesorkou fyziolo-
gie – Univerzita Graz, spolupracovnicí prof. 
Prechtla. Tento kurz byl organizován Českou 
asociací dětských Bobath terapeutů ve spolu-
práci s Městskou nemocnicí Ostrava. 

Diagnostika Dětské mozkové obrny je často 
směřována až k 12.–18. měsíci věku dítěte. 
Pro následnou terapii a informování rodiny je 
však časnější detekce velmi důležitá. Jednou  
z elegantních metod včasného odhalení DMO 
je právě GMA – Prechtlova metoda. Jedná se 
o neinvazivní metodu, která vychází z pozo-
rování, popř. pořízení videozáznamu dítěte od 
narození (i předčasně narozeného dítěte) do cca 
5 měsíců věku, respektive korigovaného věku. 
Tato metodika je používána ve světě již cca  
25 let, avšak u nás její obliba vzrůstá jen pozvol-
na, a to i přes mnohé vědecké studie prokazující 
její vysokou senzitivitu a specificitu. GMA má 
v predikci DMO vyšší senzitivitu než ultrazvu-
kové vyšetření mozku a klasické neurologické 
vyšetření a má stejnou senzitivitu jako vyšetře-
ní MRI. Specificitu má GMA srovnatelnou se 
všemi výše uvedenými vyšetřeními. Největší-
mi výhodami této metody je její neinvazivnost  
a nenáročnost na přístrojové vybavení. Vyšet-
ření probíhá pořízením krátkého (2–5 min.) 
videozáznamu dítěte v postýlce či inkubátoru.

Mgr. Darja Waczyńska

Co se událo v našem rehabilitačním stacionáři

Dyspraxie

Prechtl
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Nemocnice, to není jen a jen práce. U nás to 
žije a pořád se něco děje i mimo sály, odděle-
ní, kanceláře, sklady a dílny. Přesvědčit o tom 
jsme se mohli v pátek 15. září na Landeku na 
Dni zaměstnanců MNO. Všichni, kdo přišli, 
nelitovali. Počasí nám vyšlo, sešla se skvělá 
parta, soutěžili jsme, nechybělo dobré jídlo a 
pití, tombola o ceny, prostě bezva akce. Po-
slechli jsme si a zatancovali na „naše“ Ma-
nic Street Medics Revival, Janka Ledeckého, 
Banjo Band Ivana Mládka, muzikálové hity 
jednoho z nejúspěšnějších světových mu-
zikálů založený na písních skupiny ABBA, 
Mamma Mia, v podání Jitky Asterové, Boř-
ka Slezáčka a dalších. Bavili jsme se do po-
zdních nočních hodin. A nálada byla přímo 
skvělá, ač rtuť teploměru mírně poklesla.

V předvánočním čase sedm fotbalových 
manšaftů změřilo své síly na Vánočním fot-
balovém turnaji o pohár ředitele MNO.V os-
miminutových bojích každý s každým si to 
„rozdali“ ARO, Kardiologie, Interna, ta měla 

ve svém týmu i ženský element, sestřičku 
Martinu Novákovou, Zdravotnická dopravní 
služba, Ostraha, Zahrada a Ředitelství. Do 
bojů o pohár postoupili čtyři nejlepší týmy, 
ale skóre bylo velmi těsné. O tom, že byly síly 
velmi vyrovnané, svědčí i to, že jak zápas o 
3. místo, tak samotné finále skončilo remízou 
1:1. A rozhodnout musely penalty.
A jak to dopadlo?

Bc. Lucie Branná

Jak se baví „Fifejďáci“

VÝSLEDNÁ TABULKA

1. Doprava

2. Kardiologie

3. Interna

4. ARO

5. Zahrada

6. Ostraha

7. Ředitelství

Mikuláš, anděl a čerti nezapomněli ani letos 
na pacienty a klienty Městské nemocnice. 
Navštívili Dětské lékařství, Dětský rehabili-
tační stacionář i Dům sociálních služeb.
Děti ze ZŠ Ostrčilova spolu se svými pedago-
gy Radmilou Hiklovou a Jakubem Mezírkou 
si pro klienty DSS a děti na dětském oddělení 
připravili spolu s nadílkou i tematické hudební 
vystoupení a rozezpívali všechny. 
DRS obdaroval tradičně Mikuláš z pivovaru Sta-
ropramen a.s., pivovar Ostravar. Všechny děti byly 
celý rok moc hodné a dostaly od těchto krásných 
bytostí balíčky s pamlsky a předali i balíčky, o kte-
ré se postarala naše nemocnice. A aby toho neměly 
děti málo, tak je ve stejný den navštívili studen-
ti z AHOL s paní učitelkou Dagmar Kučerovou  
a nabídli dětem cukrovinky. Byli taky převleče-
ní za Mikuláše, čertíky a anděla. Společně si pak 
všichni zazpívali  koledy a těšili se z krásného dne.
Na konec týdne přijely do DRS děti ze 6.B  
s paní učitelkou Ludmilou Tížkovou ze Základní 

školy Krásné Pole a 
zazpívali dětem krát-
ké nacvičené pásmo, 
potom si všichni 
společně zazpívali 
dětské písničky a ko-
ledy. Bylo to moc 
milé a pěkné. Žáčci 
si s dětmi pohráli, 
obdarovali je vlast-
noručně vyrobenými 
chobotničkami, přá-
níčky... prostě krásné 
dopoledne. 
Děkujeme všem or-
ganizátorům za čas, 
nadšení a rozdá-
vání radosti našim  
malým pacientům  
a klientům DSS.

Bc. Lucie Branná

Mikulášská nadílka v Městské nemocnici
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Nemocnice nezajišťuje péči o pacienty jen přímo 
v areálu nemocnice. Naši zdravotníci se během celé-
ho roku zúčastní mnoha sportovních a společenských 
akcí, kde jednak zajišťují zdravotnický dozor, jednak 
provádí měření krevního tlaku, edukují návštěvníky 
v první pomoci a prezentují naši nemocnici.
Podzimní čas byl na tyto akce velmi pestrý. Zdra-
votníci a řidiči sanitek se v září zúčastnili zajiště-
ní doprovodného programu Dopravního podniku 
Ostrava na Dni otevřených dveří, akce Hrad žije 
první pomocí, kde se zapojili do zásahu u simulo-

vané nehody zájezdního autobusu a osobního au-
tomobilu, kde bylo zraněno několik desítek osob. 
Nechyběli na Dnech NATO a již tradičně zajišťo-
vali zdravotní péči na hokejovém derby ostrav-
ských univerzit.
Naše nemocnice je zároveň hrdým poskytovatelem 
zdravotní péče hokejistům HC Vítkovice, kdy naše 
posádka nechybí na žádném domácím utkání.
Všem, kteří se těchto akcí účastní, nebo je koordi-
nují, patří velké DĚKUJEME.

Bc. Lucie Branná

Rád bych Vám touto cestou poděkoval jmé-
nem Záchranného týmu OS ČČK Ostrava za 
vaši podporu na akci Hrad žije první pomocí.
Opravdu moc si vážíme vaší ochoty být sou-
částí našeho doprovodného programu. Také 
díky vám je akce Hrad žije první pomo-
cí taková jaká je a není divu, že se jednalo  
o jeden z nejlepších ročníků. Doufám, že jste 
také vy vnímali letošní ročník pozitivně a že 
naše spolupráce bude i nadále pokračovat 
společnými činnostmi.
Ještě jednou moc děkuji.

Zdeněk Neustupa
Člen organizačního týmu

Děkujeme humanitární nevládní organiza-
ci Chance 4 Children (C4C) za pravidelné 
kouzelné návštěvy, aktivity s našimi malý-
mi pacienty a krásné dary.

Oddělení Dětského lékařství

Zdravotníci v akci

Poděkování – Hrad žije první pomocí

Děkujeme C4C
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Dovolte mi, abych Vám nejprve předsta-
vila naši firmu, která zajišťuje již více než  
25 let stravování pro obyvatele Nového Jičína  
a okolí. Firma Občerstvení KK Ludmily Ko-
courkové byla založena v roce 1992, hlav-
ní činností firmy je výroba studené a teplé 
kuchyně. Firma splňuje přísné hygienické 
normy a snaží se svým zákazníkům nabíd-
nout moderní způsob stravování spočívající  
v přípravě jídel studené a teplé kuchyně. Fir-
ma stále sleduje stravovací trendy a v dneš-
ní uspěchané době, kdy má zákazník méně 
času, zajišťuje pro naše zákazníky nejen 
konzumaci v prostorech firmy, ale i rozvoz 
těchto pokrmů, catering přímo pro firmy, 
rodinné oslavy atd. Vyškolený personál za-
jišťuje organizaci celé akce včetně obsluhy. 
Cílem a hlavním úkolem firmy je dále posky-
tovat kvalitní stravování dle platných norem  
a HACCP. Více informací o našich činnos-
tech najdete na www. obcerstvenikk.cz, 
www.jesenickypramen.cz. 
Kavárna&Bistro v Městské nemocnici Os-
trava je provoz, jehož posláním je přinášet 
radost a zlepšovat kvalitu každodenního ži-
vota – s výběrem dobrého jídla z kvalitních 
čerstvých surovin, pití a regionálních výrob-
ků v příjemné domácí atmosféře. Základem 
je vyškolený kolektiv pracovníků připraven 
denně pro Vás s otevírací dobou v pracovní 
dny od 5.30 do 17 hodin, o víkendech a svát-
cích v čase 12–17 hodin. 
Naší filozofií je připravit zákazníkům kom-
plexní způsob zdravého stravování s profe-
sionálními službami. Snídaně – čerstvé peči-
vo, bezlepkové výrobky, obložené výrobky, 
pomazánky, saláty. Svačiny – domácí buchty, 
fresh džusy, ovoce, regionální výrobky. Obě-

dy – polévky, saláty, panini, wrapy, hotové 
teplé menu, dezerty.
Náš personál myslí i na pacienty, kteří nemo-
hou ze zdravotních důvodů bistro navštívit 
– naše obsluha za nimi vyjíždí s omezeným 
sortimentem – prodejním vozíkem, z jehož 
nabídky si mohou pacienti sami vybrat (den-
ní tisk, hygienické potřeby, nápoje, pečivo  
i sladkosti). 

Mgr. Vrbová Martina
Občerstvení KK s.r.o.

Dne 5. 12. 2017 v odpoledních hodinách paní 
Karin Bělasová se svými spolupracovníky  
z Projektu ,,Pomozte nám vrátit úsměv dětem“ 
(projekt, jehož myšlenkou je věnovat svůj čas  
a energii dětem a seniorům) zorganizovali ad-
ventní koncert a mikulášské vystoupení pro kli-
enty Domu sociálních služeb. Odpoledne bylo 
ve znamení pohody, přátelské nálady a rozdává-
ní dárků. Klienti si společně zatancovali, zazpí-
vali a naladili se na vánoční atmosféru.
Děkujeme organizátorům za čas, nadšení a roz- 
dávání radosti našim klientům. 

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.
za kolektiv zaměstnanců DSS

Chtěla bych poděkovat za sbírku 
hraček pro dětské oddělení, kte-
rou zorganizoval pan Jan Vítek 
s  paní Nicolou Staňkovou a   fir-
mě  DINA-HITEX s panem Pavlem 
Hrabovským. 
Máme radost, že v tomto předvá-
nočním čase a uspěchané době 
se na nás a naše nemocné děti 
myslí. 
Děkujeme.

Mgr. Jana Šadibolová 
vrchní sestra Dětského lékařství

PŘEDSTAVUJEME: 
Kavárna & Bistro – nový nájemce našeho 
nemocničního bistra

Adventní koncert žáků ZUŠ v Hlučíně  
a mikulášské vystoupení v DSS

Děkujeme  
za sbírku hraček

23. 12. – 26. 12. ZAVŘENO
27. 12. – 29. 12. 12.00–17.00
30. 12. – 1. 1. ZAVŘENO

Provoz  
o vánočních  

svátcích

Neurologie 
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému 
vašemu oddělení NEUROLOGIE B.  Byl 
jsem u Vás hospitalizován od 6. 11. 2017 – 
10. 11. 2017. Všem patří velký dík za jejich 
profesionální práci, která není vůbec, a to 
zdůrazňuji, vůbec jednoduchá. Celý personál 
byl vstřícný, ochotný a hlavně sestřičky byly 
usměvavé, velice ochotné, což je pro nás pa-
cienty to nejdůležitější. Opravdu vám patří 
velký dík. Vaše práce je vážně hodně těžká 
jak na psychiku, tak i na fyzickou kondici. 
Jsem rád, že jsem si vybral vaši nemocnici 
a toto oddělení. Jste opravdu profesionální 
tým, celá vše NEUROLOGIE B.
Děkuji moc s pozdravem

Milan K.

• • •

Metabolická JIP
Dovolte mi, abych vám touto cestou vyjádřil 
mé poděkování za vše, co jste pro mě udělali. 
Moc si vážím vašeho profesionálního a lid-
ského přístupu. Velmi jste mi pomohli. Cením 
si toho, že jste byli laskaví a trpěliví. Pobyt 
na JIP byl pro mne hodně těžký. Hlavně díky 
vám jsem to zvládl. Vím, že vaše práce je ná-
ročná a obdivuji, jak skvěle ji děláte.
I ostatní lékaři a lékařky a také zdravotní ses-
try a bratři se ke mně chovali pěkně. Jim také 
děkuji. S úctou

Štefan P.
Vratimov

• • •

Stravovací provoz
Udělujeme všem pracovníkům kuchyně řád 
vařečky zlaté. Jídlo bylo vyvážené, chutné  
a těšili jsme se na každou porci.
Za skvělou stravu děkují

pacienti lůžkové části rehabilitace

PODĚKOVÁNÍ
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DĚKUJEME

Dětskému rehabilitačnímu stacionáři při MNO 
v Ostravě-Porubě 

V měsíci  
září–prosinec 

oslavili významné 
pracovní výročí:

40 let v MNO:
Růžena Popelková
Libuše Pavelková

35 let v MNO:
Otmar Čecháček

Jan Čulák
Jana Krupíková 
Božena Žurková
Miroslav Hujka

Jiří Wawrzyczek

30 let v MNO:
Eva Špačková

Vilma Hrbáčková
Bc. Naděžda Šebestová

Daniela Oroszová

25 let v MNO:
Radmila Geffertová

Agáta Opálková
Šárka Dalíková 
Šárka Fuková

Panajota Karásková
Olga Kulinská

20 let v MNO:
Marcela Drivstedtová
MUDr. Martin Horák

Jitka Konečná
Hana Kubáňová
Ivana Pánková

Jiří Slíva
Lenka Sýkorová, DiS.

PharmDr. Anna Vachková
Bc. Radmila Herrmannová

Jitka Bomberová
Alena Skurová

Všem jubilantům 
gratulujeme!

Dobrým andělem, který byl ve správný čas 
na správném místě, se pro pana Milana sta-
la naše sestřička z oddělení Gynekologie a 
porodnictví Beáta Olszarová. Tato skromná, 
milá usměvavá žena zachránila život poskyt-
nutím první pomoci muži, který zkolaboval 
na tramvajové zastávce a selhaly mu životní 
funkce. Jak sama říká: „Neváhala jsem ani 
minutu, co se vlastně stalo, jsem si uvědomi-
la, až když odjela rychlá záchranná pomoc.“
Osud zachráněného muže nebyl Beátě lho-
stejný, a dokonce ho i navštívila na odděle-
ní. Po uzdravení jí pan Milan přišel osobně 
poděkovat. A nebyl jediný, hrdí na její čin 
jsou všichni její kolegové i vedení nemocni-
ce. „Jsem nesmírně ráda, když vím, že pro 
naše sestřičky není jejich práce jen povolá-
ním v určené pracovní době, ale hlavně po-
sláním. Jsme rádi, že je naší spolupracovnicí. 
Děkujeme,“ dodala při předávání kytice ná-
městkyně pro ošetřovatelskou péči Gabriela 
Goryczková. (red)

Poděkování za záchranu života

Chtěla bych touto cestou poděkovat pracov-
nicím v sociálních službách i sociálním pra-
covnicím stanice A v Domě sociálních služeb 
v Ostravě Radvanicích. V tomto zařízení na 
stanici A byla umístěna má maminka. Ma-
minku navštěvujeme každý den a pozorujeme, 
jak zde díky vzorné péči, ochotě, vstřícnosti 
a profesionalitě v přístupu zejména ze stra-
ny pracovnic v sociálních službách pookřála. 

Na tomto oddělení vládne příjemná atmosfé-
ra,  o klienty je pečováno s vlídností, s potřeb-
nou  důstojností a ochotou ze strany pracovnic 
v sociálních službách. Pracovnice  i přes ne-
malý počet klientů dokážou zajistit individu-
ální přístup k potřebám a nárokům každého 
klienta. Spolupracují s rodinou klienta a jsou 
vždy vstřícní k podávání informací o tom, jak 
klient prospívá a o způsobu péče jakou klien-
tovi poskytují, taky nechybí návrhy na zlepše-
ní péče, kdy svými vlastními poznatky přispí-
vají k větší pohodě zde žijících seniorů 

Velmi si vážím práce všech zaměstnanců sta-
nice A, protože vím, že tato práce je náročná 
jak psychicky, tak i fyzicky. A i přesto jsou na 
tomto oddělení všichni ochotní, vlídní, vstříc-
ní a jak jsem měla možnost poznat, v jejich 
práci jim jde především o klienta. Na zákla-
dě těchto všech shora popsaných skutečnos-
tí mám za to, že jsou ve svém oboru i velkými 
profesionály.
Děkuji a přeji v jejich nelehké práci, kterou 
nemůže vykonávat každý, hodně energie ke 
každodenní jejich práci. K.

DSS


